БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ ВИ КАНИ НА:

13-16.02.2020 год., Узана, Габрово
ДИСЦИПЛИНИ:
Спринт класически стил

Интервален старт в класически стил
Преследване с прекъсване свободен стил
Щафета (без М и Ж)

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА :
Момичета и момчета младша възраст, родени 2008-2011 г.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2006, 2007 г.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2004, 2005 г.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2002, 2003 г.
Мъже и жени, родени 2001 и по-рано

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ДАТА:

ЧЕТВЪРТЪК
13.02.2020

ЧАС:
10:30

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, база Горско стопанство Узана

11:00
11:20
11:40

ИНДИВИДУАЛЕН СПРИНТ КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
Квалификация - момчета младша, момичета младша -400 м.
Квалификация - момичета старша, момчета старша- 600 м.
Квалификация - юноши младша, девойки младша- 900 м.
мъже, юноши старша , жени, девойки старша – 1200 м.

12:10

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, - финална зона

12:30

Финал А момчета младша, момчета старша
Финал А момичета младша, момичета старша,
Финал А- жени; девойки старша; девойки младша
Финал А – мъже, юноши старша; юноши младша

19:00

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, база Горско стопанство Узана
ИНТЕРВАЛЕН СТАРТ В КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
Мъже, юноши старша възраст- 10 км
Юноши младша възраст - 7,5 км
Жени, девойки старша възраст, девойки младша и момчета старша възраст –
5км

10:00
ПЕТЪК
14.02.2020

СЪБИТИЕ:

11:00

12:00

Момичета старша– 4км
Момчета младша възраст – 2км
Момичета младша възраст – 1км

19:00

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, база Горско стопанство Узана

10:00
11:00
СЪБОТА
15.02.2020

12:00
30мин. след края
на състезанието
18:00
10:30

НЕДЕЛЯ
16.02.2020
11:30

30мин. след края
на състезанието

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСЛЕДВАНЕ С ПРЕКЪСВАНЕ В СВОБОДЕН СТИЛ
Мъже, юноши старша възраст- 10 км
Юноши младша възраст - 7,5 км
Жени, девойки старша възраст, девойки младша и момчета старша възраст –
5км
Момичета старша– 4км
Момчета младша възраст – 2км
Момичета младша възраст – 1км
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ от първите три дни– 1во, 2ро, 3то
място с медали в зоната на финала
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, база Горско стопанство Узана
ЩАФЕТА ( 2-ва класически стил и 2-ва свободен стил)
Юноши старша възраст- 4 х7,5 км
Девойки старша възраст- 4 х 5 км
Юноши младша възраст -4 х 5 км
Девойки младша възраст -4 х 3 км
Момчета старша възраст – 4 х 3 км
Момичета старша възраст – 4 х 2 км
Момчета младша възраст – 4 х1 км
Момичета младша възраст– 4 х 1 км
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ – 1во, 2ро, 3то място с медали в
зоната на финала
КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В БФ по ски ЗА СЕЗОН 2019/2020
Всички състезатели, участвали в ДП имат право да участват и да се класират
в горна възрастови групи, ако са предварително заявени.
Състезанието е валидно в отделните възрастови групи и в двата пола само при
класиране на трима и повече състезатели. При по-малък брой състезатели
(двама или един), състезателите се класират в по-горна възрастова група, ако
това е възможно.
В ДП в дисциплината щафета: стартират всички възрастови групи без Мъже
и Жени, като първите два поста са в класически стил, а вторите два са в
свободен стил.
При състезания в свободен стил, максималната дължина на щеките не трябва
да надвишава 100% от височината на състезателя, а в класически стил
максималната дължина на щеките не трябва надвишава 83% от височината
на състезателя.
Всички измервания ще бъдат закръглени до най-близкия сантиметър, както
следва: по-малко от 0,5 см ще бъдат закръглени надолу и 0,5 см и повече нагоре.
При повреда или изгубване, на СТАРТОВ НОМЕР капитана на отбора (водач,
треньор) са длъжни да заплатят по 20 лв. за всеки такъв.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВКИ

11.02.2020 през системата на БФ по ски:
https://timing-cc.bfski.com

Ръководител състезание:

Петко Игнатов

ТД БФСКИ

Иван Бирников, GSM:+359 893396386

